
Een amendement is een voorstel om 
teksten die aan het Europees Parlement 
worden voorgelegd - zoals het standpunt 
van de Raad bij medebeslissing, maar 
ook eigen ontwerpresoluties - te wijzigen. 
De tekst die uiteindelijk door de plenaire 
vergadering wordt goedgekeurd, bevat 
alle aangenomen amendementen. 

In het geval van politiek zeer belang rijke 
en vaak ingewikkelde dossiers loopt het 

aantal amendementen soms zeer hoog 
op. Vaak proberen fracties dan om het 
eens te worden over een aantal zoge-
heten “compromisamendementen” 
die een reeks aparte amendementen 
vervangen, waardoor de stemming vlot-
ter kan verlopen. Bovendien is de kans 
groter dat die amendementen worden 
aangenomen.

Amendement

Met elk nieuw Europees Verdrag zijn 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlement uitgebreid. Qua invloed en 
macht wordt het vaak vergeleken met 
het Amerikaanse Congres.

Het EP is samen met de Raad de 
wet gever van de Unie. Sinds het Verdrag 
van Lissabon beslist het op voet van 
gelijkheid met de Raad over nagenoeg 
alle Europese wetgeving die de Europe-
se Commissie voorstelt. De “medebeslis-
singsprocedure” heet voortaan “gewone 
wetgevingsprocedure”.

Sinds het Verdrag van Lissabon heeft het 
Parlement samen met de Raad het  laatste 

woord over alle begrotingsuitgaven.

Verder oefent het Parlement democra-
tische controle uit. Zonder zijn akkoord 
- na hoorzittingen - kan de Europese 
Commissie niet aan de slag. Het kan 
zelfs een motie van afkeuring tegen de 
Commissie indienen. De Commissie en 
de Raad zijn verplicht om vragen van 
Europarlementsleden te beantwoorden.

Ook de sluiting van internationale over-
eenkomsten die door de Unie zijn onder-
handeld en de uitbreiding van de EU met 
nieuwe landen zijn zonder het groen licht 
van het EP onmogelijk.

Bevoegdheden

Een van de belangrijkste taken van 
het Europees Parlement is de uitoe-
fening van democratische controle op 
de  Euro  pese Commissie. Een vertrou-
wenscrisis tussen het EP en de Commis-
sie kan leiden tot de indiening van een 
motie van afkeuring door het EP. Daar-
voor zijn minstens 10% van de EP-leden 
nodig. Een motie van afkeuring is aange-
nomen als twee derde van de meerder-
heid van de leden ermee instemt. In dat 
geval moet de Europese  Commissie 
 aftreden. Moties van afkeuring zijn in het 

verleden al ingediend, maar nog nooit 
aangenomen.

In 1999 kwam de Europese Commis-
sie, toen voorgezeten door Jacques 
Santer, zwaar onder vuur te liggen 
wegens vermeende fraude. Het EP 
dreigde met een motie van afkeuring 
nadat een comité van onafhankelijke 
experts bepaalde feiten bewezen achtte. 
Deze dreiging volstond om de Commis-
sie-Santer uit eigen beweging te doen 
opstappen.

Motie van afkeuring

Het Europees Parlement beslist 
samen met de Raad over de Europese 
wet geving en de Europese begroting. 
Daarnaast oefent het ook democrati-
sche controle uit op het doen en laten 
van onder meer de Europese  Commissie 
en de Raad. Dit kan via parlementaire 
vragen waarop de Europese Commissie 
en de Raad moeten antwoorden. Vragen 
kunnen rechtstreeks (“monde linge 
vragen”) of schriftelijk worden gesteld. 
Tijdens elke plenaire vergadering is een 

Vragenuur voorzien waarbij de EP-leden 
de Commissie en de Raad rechtstreeks 
kunnen ondervragen.

Op de website van het Europees Parle-
ment staan de individuele info fiches 
van alle EP-leden. Met één klik komt 
de bezoeker te weten welke vragen een 
Europarlementslid sinds het begin van 
de legislatuur heeft gesteld en hoe de 
Europese Commissie en de Raad daarop 
hebben geantwoord.

Parlementaire vragen

De Europese Unie breidt uit telkens als 
nieuwe landen toetreden. In de jaren 
 vijftig waren de zes “stichtende landen” 
de Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk 
en Italië. In 2010 telde de EU 27 lid staten 
met 500 miljoen inwoners. In 1973 traden 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Dene-
marken toe. In 1981 kwam Griekenland 
er bij. Spanje en Portugal traden in 1986 
toe; Oostenrijk, Finland en Zweden 
deden dat in 1995. In 2004 traden tien 
landen toe: Cyprus, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slove-

nië, Slowakije en de Tsjechische Repu-
bliek. Bulgarije en Roemenië werden lid 
in 2007. 

Een land kan pas toetreden als het aan 
een reeks voorwaarden - de zogeheten 
“criteria van Kopenhagen” - voldoet en 
als de onderhandelingen met succes zijn 
afgesloten. Bovendien moet het toetre-
dingsverdrag eerst door het Europees 
Parlement, de lidstaten en de kandidaat-
lidstaat geratificeerd worden.

Uitbreiding

De werking van de Europese Unie en 
haar instellingen steunt op de Europese 
Verdragen. Het Verdrag van Rome werd 
in 1957 gesloten door de “stichtende 
landen”: de Benelux-landen, Duitsland, 
Frankrijk en Italië.

Het Europees Parlement heeft lang een 
overwegend adviserende rol gehad. Een 
doorbraak kwam er met het Verdrag 
van Maastricht in 1992, dat de “mede-
beslissing” invoerde, waardoor het EP 
echte macht verwierf. Daarop volgden 
de Verdragen van Amsterdam (1997) 
en Nice (2000). Dat laatste liet bepaal-
de kwesties onopgelost. Een poging om 

dit te regelen in een “Europese Grond-
wet” mislukte na negatieve referenda in 
enkele lidstaten. Toch zijn veel elemen-
ten van die Europese grondwet overeind 
gebleven in het Verdrag van Lissabon 
(2007), dat na een moeizaam ratificatie-
proces eind 2009 in werking trad.

Het Verdrag van Lissabon heeft de 
macht van het EP andermaal aanzien-
lijk versterkt. Het beslist voortaan samen 
met de Raad over nagenoeg alle Euro-
pese dossiers, heeft volledige medezeg-
genschap over de jaarlijkse begroting en 
moet zijn fiat geven voor alle internatio-
nale overeenkomsten die de EU afsluit.

Verdragen

In het Europees Parlement bereiden een 
twintigtal vaste commissies de dossiers 
van de plenaire vergadering voor. Zij 
bespreken in detail de wetgevingsvoor-
stellen van de Europese Commissie 
en zetten de lijnen uit voor het  officiële 
standpunt van het EP. Ze vergaderen 
in Brussel en slechts uitzonderlijk in 
Straatsburg.

Elke commissie is gespecialiseerd in 
een of meer beleidsdomeinen. Het 
aantal leden varieert. Bij de samenstel-
ling van elke commissie wordt gelet op 
een evenwichtige vertegenwoordiging 

van lidstaten en politieke gezindheden. 
Alle EP-leden zijn lid van één of meer 
parlementaire commissies. Tevens zijn 
zij plaatsvervangend lid van één of 
meer commissies. Zij volgen ook daar 
de dossiers op, aangezien zij een vast 
lid moeten kunnen vervangen, ook bij de 
stemming.

Het Europees Parlement kan verder 
onderzoekscommissies (zoals ten tijde 
van de dollekoeienziekte) of tijdelijke 
en bijzondere commissies (bijvoorbeeld 
n.a.v. de financiële crisis van 2008) 
oprichten.

Commissies

Via meer dan dertig delegaties met de 
parlementen van nagenoeg alle landen 
buiten de EU houdt het Europees Parle-
ment voeling met de ontwikkelingen in 
die landen. De delegaties zijn bijge-
volg een uniek en efficiënt overlegforum 
tussen rechtstreeks verkozen politici uit 
de EU en de andere landen, waarbij een 
dialoog kan worden aangegaan over 
kwesties zoals democratie en mensen-
rechten. Ook in de delegaties zijn langs 
EP-zijde de lidstaten en politieke overtui-
gingen evenwichtig vertegenwoordigd.

Er bestaan verschillende types dele-
gaties naargelang van de intensiteit 
van de samenwerking met de partner-
landen. Met elke kandidaat-lidstaat heeft 
het EP een “Gemengde Parlementaire 
Commissie”, die ondanks de benaming 
wel degelijk een delegatie is. Het EP en 
de kandidaat-lidstaat hebben daarin een 
gelijk aantal leden die in principe twee 
keer per jaar enkele dagen bijeenkomen, 
één keer in het EP en één keer in de 
kandidaat-lidstaat.

Delegaties

Een rapporteur is een Europarlements-
lid dat namens het Europees Parlement 
een verslag opstelt. Meestal gaat dit over 
een wetgevingsvoorstel van de Euro-
pese Commissie. Om zoveel mogelijk 
Europarlementsleden achter zijn of haar 
verslag te scharen, overlegt de rappor-
teur met de “schaduw rapporteurs” van 
de andere fracties. Die volgen voor hun 
fractie het dossier op.

De benoeming van rapporteurs gebeurt 
via een ingewikkeld maar fair punten-

systeem. De fracties hebben een aantal 
punten dat varieert volgens hun  grootte. 
Daarmee kunnen ze “bieden” op het 
rapporteurschap. Een rapporteur kan 
veel bereiken door goed te onderhan-
delen met de schaduwrapporteurs van 
de overige fracties en met de Europese 
Commissie en de Raad.

Parlementaire commissies die zijdelings 
met het behandelde onderwerp te maken 
hebben, geven advies via een rapporteur 
voor advies.

Rapporteur

Een resolutie is een tekst die het officiële 
standpunt van het Europees  Parlement 
over een bepaald onderwerp of dossier 
weergeeft. Een resolutie over een 
wet gevingsvoorstel van de  Europese 
Commissie wordt wetgevingsresolutie 
genoemd.

Het EP kan ook op eigen initiatief een 
resolutie opstellen en aannemen, bijvoor-
beeld over actuele onderwerpen zoals 
natuurrampen of schendingen van de 
mensenrechten in een bepaald land.

De in de plenaire vergadering aange-
nomen resoluties worden onder meer 
overgemaakt aan de Raad en de Euro-
pese Commissie. Afhankelijk van het 
onderwerp van de resolutie ontvangen ook 
andere instellingen, organisaties, regerin-
gen en nationale of regionale parlementen 
de tekst. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de 
resoluties van het EP over de jaarversla-
gen van de Europese Commissie over de 
vorderingen van kandidaat-lidstaten. Zij 
worden ook naar de politieke autoriteiten 
van die landen gestuurd.

Resolutie

De leden van het Europees Parlement 
werken efficiënter als zij gesteund worden 
door een goed lopende administratie, het 
secretariaat-generaal. Dit bestaat overwe-
gend uit vaste ambtenaren. Aanwerving 
gebeurt via een examen. Bij de recrute-
ring wordt ook gelet op een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de verschillende 
nationaliteiten in de administratie.

De ambtenaren bereiden het wetgevend 
werk en de vergaderingen voor, zorgen 
voor technische ondersteuning en stellen 
hun expertise ter beschikking.

Vertalers en tolken - samen ongeveer 
een derde van het personeel - leiden de 
communicatie in meer dan twintig officiële 
talen in goede banen. Vrijwel alle perso-
neelsleden werken in Brussel, Straats-
burg, Luxemburg (de drie werkplaatsen 
van het Europees Parlement) of één van 
de informatiebureaus in de lidstaten. Aan 
het hoofd van het secretariaat-generaal 
staat de secretaris-generaal, die leiding 
geeft aan de directeurs-generaal (tien in 
2010). Het organigram van het secreta-
riaat-generaal staat op de website van 
het EP.

Secretariaat-Generaal

Twee manieren van stemmen zijn het 
meest gangbaar in het Europees Parle-
ment: stemming bij handopsteken en 
elektronische stemming. Als het resul-
taat bij handopsteken - heel gebruikelijk 
in commissievergaderingen - onduidelijk 
is, kan elektronisch worden gecheckt. De 
elektronische stemming is heel courant in 
de plenaire vergadering, waar over alle 
teksten voor het laatst wordt gestemd. 
Geheime stemming is uitzonderlijk.

Ze geldt bijvoorbeeld voor de verkiezing 
van de Voorzitter van het EP. De leden 
deponeren dan hun stembriefje in een 
stembus.

Eerst wordt gestemd over alle amende-
menten op een tekst, daarna over de al 
dan niet aangepaste tekst in zijn geheel. 
Er kan enkel gestemd worden als het 
quorum - een minimumaantal aanwe-
zige leden - is bereikt.

Stemming

Een Europees Parlement met  honderden 
leden uit bijna dertig landen en nog 
veel meer politieke partijen overlegt en 
vergadert veel. De Europarlements-
leden komen enkele weken per maand 
bijeen in commissie-, delegatie- en frac-
tievergaderingen, doorgaans in Brussel. 
Een week per maand vergadert het EP 
plenair in Straatsburg, waar de dossiers 
hun beslag krijgen en gestemd worden. 
Het EP heeft de voorbije decennia steeds 
meer macht gekregen, en de agenda is 

navenant zwaarder geworden. Daarom 
vergadert het EP jaarlijks ook nog enkele 
keren twee dagen plenair in Brussel.

Het EP werkt volgens een jaarrooster 
van vergaderingen dat lang van  tevoren 
vastligt. Kleurcodes maken duidelijk welk 
soort vergaderingen wanneer plaats-
vinden. Een viertal weken per jaar wordt 
vrij gehouden voor activiteiten van de 
leden in hun kiesdistrict of delegatiebe-
zoeken in het buitenland.

Vergaderingen

Een voorstel van de Europese Commis-
sie voor nieuwe Europese wetgeving 
komt terecht bij de bevoegde commis-
sie van het Europees Parlement, die een 
wetgevingsverslag opstelt en daartoe een 
rapporteur benoemt. Die is verantwoor-
delijk voor de coördinatie van de diverse 
standpunten en voor de volledigheid van 
het verslag. Parlementaire commissies 
die zijdelings bij de behandelde materie 
betrokken zijn, adviseren de rapporteur 
van de bevoegde commissie, die het 
advies meeneemt in zijn verslag.

Er zijn ook niet-wetgevingsverslagen, 
zoals “initiatiefverslagen”. De Europese 
Commissie is de enige Europese instel-
ling die initiatiefrecht heeft. Dit betekent 
dat zij en alleen zij nieuwe Europese 
wetgeving kan voorstellen aan het EP en 
de Raad. Het Europees Parlement kan 
wel zelf beslissen om een “initiatiefver-
slag” te maken over een kwestie die het 
op de politieke agenda wil krijgen. Zo’n 
verslag moet de Europese Commissie 
er dan toe aanzetten om op dat gebied 
Europese wetgeving voor te stellen.

Verslag

De Voorzitter stuurt de activiteiten 
van het Europees Parlement en zit 
de  plenaire vergaderingen voor. Hij 
of zij is het gezicht van het Europees 
 Parlement naar buiten toe, neemt deel 
aan de Europese topontmoetingen en 
staat in nauw contact met alle Europese 
leiders. De Voorzitter kan zich officieel 
laten ver vangen door een van de Onder-
voorzitters van het Parlement.

Sinds de eerste rechtstreekse verkie-
zingen voor het Europees Parlement 

in 1979 kiezen de EP-leden hun voor-
zitter uit hun midden voor een periode 
van tweeënhalf jaar, de helft van de 
legislatuur. In principe kan een voorzit-
ter herverkozen worden, maar dit is tot 
dusver niet gebeurd.

De eerste Voorzitter na de rechtstreekse 
verkiezingen van 1979 was de Française 
Simone Veil. In juli 2009 werd de Pool 
Jerzy Buzek EP-Voorzitter, de dertiende 
sinds 1979 en de eerste uit een land van 
het voormalige Oostblok.

Voorzitter

De vertegenwoordigers van belangen-
groepen - de zogenaamde lobbyisten - 
behartigen de belangen van de meest 
uiteenlopende sectoren. In Brussel en 
Straatsburg kloppen ze vaak aan bij 
de Europarlementsleden wanneer zich 
belangrijke Europese wetgevingsdos-
siers aandienen. Zij proberen in een zo 
vroeg mogelijk stadium invloed uit te 
oefenen, vaak wanneer de Euro pese 
Commissie haar voorstel nog moet 
uitwerken. Een dossier waarrond zeer 
intensief werd gelobbyd, is het REACH-
dossier over chemische stoffen.

Geaccrediteerde lobbyisten - waarvan de 
lijst openbaar is en op de website van het 
Europees Parlement staat - moeten een 
gedragscode respecteren.

Een permanente toegangsbadge voor 
het Europees Parlement stelt enkele 
duizenden lobbyisten in staat om aller-
lei vergaderingen bij te wonen. Voor de 
Europarlementsleden zijn zij een belang-
rijke bron van informatie, omdat zij vaak 
technische dossiers vanuit diverse 
invalshoeken benaderen, wat de leden 
helpt om zich een mening te vormen.

Belangengroepen

Regelmatig organiseert het Europees 
Parlement bijeen komsten met de natio-
nale parlementen (van de lidstaten en 
kandidaat-lidstaten) over  belangrijke 
Europese dossiers. Daarmee wil het 
de parlemen taire dimensie in Europa 
versterken. Zowel de EP-leden als de 
parlementsleden van de lidstaten en 
kandidaat-lidstaten voeren er het woord. 
Ook de EP-commissies nodigen gere-
geld parlementsleden van de lidstaten 
uit op hun vergaderingen. Het EP heeft 
overigens een aparte dienst (directoraat) 
voor de betrekkingen met de nationale 
parlementen. Vertegenwoordigers van de 

 nationale parlementen (ambtenaren) krij-
gen kantoorruimte in het EP, wat perma-
nente contacten mogelijk maakt.

Het Verdrag van Lissabon regelt de rol 
van de nationale parlementen in de Euro-
pese context. Zij ontvangen gelijktijdig 
met het EP elk wetgevingsvoorstel van 
de Europese Commissie en hebben dan 
8 weken om zich erover uit te spreken. Als 
één derde van de parlementen vindt dat 
het voorstel indruist tegen het subsidia-
riteitsbeginsel, dan moet de Commissie 
haar voorstel opnieuw bekijken, eventueel 
aanpassen en desnoods intrekken.

Betrekkingen met nationale parlementen

Het Europees  Parlement geeft op 
velerlei wijze bekendheid aan zijn rol 
en activiteiten. Naast de zeer  volledige 
website met live-webstreaming van 
 vergaderingen en de aanwezigheid op 
facebook en andere sociale media heeft 
het EP zijn eigen meertalige web-TV, met 
een aparte sectie voor jongeren.

De bezoekersdienst ontvangt jaarlijks 
honderdduizenden bezoekers. Elk jaar 
wordt rond 9 mei, de Dag van Europa, 
een opendeurdag gehouden die tiendui-
zenden bezoekers trekt. 

Via zijn informatiebureaus in de lid staten 
wil het Parlement de EU-burgers in hun 

eigen land bereiken. Elk informatie-
bureau heeft zijn eigen website met 
informatie over zijn activiteiten om het 
werk van de Europarlementsleden meer 
bekendheid te geven.

Het Informatiebureau in België organi-
seert onder meer projecten met en voor 
scholen en jongeren. Daarnaast onder-
steunt het de Europese werking van 
verenigingen, vaak door aan activitei-
ten ter plaatse mee te werken. Het heeft 
ook twee extra diensten waar het publiek 
terecht kan voor brochures (Infopoint) en 
meer gespecialiseerde documentatie en 
info (Infodoc).

Informatiebeleid

De activiteiten van het Europees 
 Parlement worden wereldwijd door een 
groot aantal media gevolgd, vooral sinds 
het EP met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht in 1993 mede-
wetgever is geworden. Heel wat media 
hebben vaste Europese corresponden-
ten in Brussel en Straatsburg. Voor alle 
informatie over concrete dossiers en acti-
viteiten van het EP kunnen zij terecht bij 
gespecialiseerde persattachés. Het EP 
organiseert ook regelmatig seminars 
voor de pers over actuele Europese 
wetgevingsdossiers.

Meer dan 1000 journalisten zijn bij het EP 
geaccrediteerd. Zij hebben permanente 
toegang tot de gebouwen.

De perszalen in Brussel en Straatsburg 
bieden plaats aan honderden journalis-
ten. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
zeer moderne en uitgebreide audio-
visuele faciliteiten en archieven. In het 
EP in Brussel vinden de persconferen-
ties plaats in een zaal die bij wijze van 
eerbetoon genoemd is naar de in 2006 
vermoorde Russische journaliste Anna 
Politkovskaja.

Media

Het merendeel van de nationale en regio-
nale regelgeving is het resultaat van pure 
omzetting van Europese wetgeving. Dit 
is nog te weinig geweten, en onbekend 
maakt onbemind. Nochtans zijn popu-
laire maatregelen zoals de spectaculai-
re daling van de roamingtarieven voor 
mobiel bellen en de garantie van twee 
jaar op elektrische toestellen volledig 
aan “Europa” te danken. Europa is inmid-
dels alomtegenwoordig in ons dage-
lijks leven. Als medewetgever heeft het 
Europees Parlement daar wezenlijk toe 
bijgedragen.

Europese wetten hebben voorrang op 
nationale wetten. Daarom spreekt men 
van “omzetting in nationale wetgeving”. 
De lidstaten mogen wel zelf uitmaken 
hoe ze dat concreet het best doen. Ze 
kunnen desgewenst ook strengere regels 
opleggen dan de EU.

Lidstaten die de Europese wetgeving niet 
of te laat omzetten, riskeren een veroor-
deling door het Hof van Justitie van de 
Europese Unie en een fikse geldboete.

Europese wetten

Het Europees Parlement heeft gebouwen in 
zijn drie werkplaatsen: Brussel, Straatsburg 
en Luxemburg. In Brussel en Straatsburg 
vinden vooral de politieke vergaderingen 
plaats. In Luxemburg klopt het administra-
tieve hart van het EP, dat er zijn secretariaat-
generaal heeft. Verder heeft het EP in alle 
lidstaten informatiebureaus, die bijna alle-
maal in hetzelfde gebouw als de vertegen-
woordiging van de Europese  Commissie 
zijn gevestigd.

De meeste gebouwen van het EP dragen 
de naam van politici die baanbrekend werk 

hebben verricht voor de Europese integra-
tie. Zo zijn de gebouwen in de Wiertzstraat 
in Brussel genoemd naar Paul-Henri Spaak, 
die namens België mee het Verdrag van 
Rome heeft ondertekend, en Altiero Spinelli, 
een Italiaans voorvechter van het Europees 
federalisme in het naoorlogse Europa. Het 
bekendste gebouw in Straatsburg is het 
Louise Weiss-gebouw, waar sinds 1999 
de plenaire vergaderingen plaatsvinden. 
In 1979 was de Française Louise Weiss 
het oudste lid in jaren van het eerste recht-
streeks verkozen parlement.

Gebouwen

De leden van het Europees Parlement 
kunnen zich laten bijstaan door een of 
meer assistenten of medewerkers, die 
onder andere dossiers voorbereiden en de 
agenda bijhouden. De medewerkers van 
een EP-lid hebben een contract met hem/
haar en worden betaald door het EP, dat 
hiervoor een maandelijks maximumbedrag 
heeft vastgelegd.

Naast medewerkers die in Brussel of 
Straatsburg rechtstreeks met de leden 
werken, zijn er ook medewerkers actief in de 

lidstaat van herkomst. Zo kunnen de leden 
beter voeling houden met hun achterban. Zij 
brengen immers het grootste deel van hun 
tijd door in Brussel en Straatsburg.

De aanwervings- en arbeidsvoorwaarden 
van de medewerkers en hun verloning zijn 
officieel geregeld. Sinds 1993 hebben de 
parlementaire medewerkers ook een eigen 
vereniging met een verkozen bestuur dat 
hun belangen behartigt bij de politieke en 
administratieve instanties van het EP.

Parlementaire medewerkers

Zoals de Europese ambtenaren hebben ook 
de Europarlementsleden een statuut, een 
officiële tekst waarin hun rechten en plichten 
zijn vastgelegd. In juli 2009, bij het begin van 
de zevende zittingsperiode, is dit Europees 
statuut in werking getreden. Belangrijk is dat 
daarin eenzelfde salaris voor alle Europar-
lementsleden wordt voorgesteld. Vooral na 
de toetreding van twaalf nieuwe landen in 
2004 en 2007 waren er immers spectacu-
laire verschillen in ver loning ontstaan.

De discussies tussen de lidstaten sleep-
ten lang aan, omdat sommige landen zich 
er tegen bleven verzetten dat hun Europar-
lementsleden meer zouden verdienen dan 
hun collega’s in het nationaal parlement.

Volgens het nieuwe statuut hebben Euro-
parlementsleden recht op eenzelfde  salaris, 
dat overeenkomt met 38,5% van het basis-
salaris van een rechter van het Hof van 
Justitie van de EU. De integrale tekst van 
het Statuut van de leden staat op de website 
van het Europees Parlement.

Statuut van de leden

Iedere inwoner van de Europese Unie 
en ieder lid van een vereniging, onder-
neming of organisatie die in een lidstaat 
van de EU is gevestigd, kan in een van de 
officiële talen een verzoekschrift indienen 
bij het Europees Parlement. Het moet te 
maken hebben met een beleidsdomein 
waarvoor de EU bevoegd is en de indie-
ner moet rechtstreeks bij het probleem 
betrokken zijn. Klachten over vermeend 
wanbeheer door Europese instellingen 
zijn geen verzoekschriften en vallen 
onder de bevoegdheid van de Europese 
Ombudsman.

De commissie verzoekschriften van het 
EP beslist of een verzoekschrift al dan 
niet ontvankelijk is. In 2009 ontving het 
EP 1924 verzoekschriften, waarvan 
688 ontvankelijk waren. Op grond van 
de daarin aangekaarte problemen of 
over tredingen kan het EP de Europese 
Commissie vragen om een initiatief te 
nemen. In 1998 hebben enkele verzoek-
schriften over de impact van siliconen in 
borstimplantaten op de gezondheid zelfs 
geleid tot Europese wetgeving.

Alle info over de indiening van een verzoek-
schrift staat op de website van het EP.

Verzoekschrift

Het Europese beleid en de Europese 
wetten komen tot stand door de inter actie 
tussen drie instellingen: de Europese 
Commissie, het Europees Parlement en 
de Raad. Het EP en de Raad zijn samen 
wetgever, de Commissie doet voorstel-
len en voert uit.

De Raad wordt vaak verward met de 
Raad van Europa, een niet-EU-instel-
ling in Straatsburg die democratie en 
mensenrechten als kerntaken heeft. De 
Europese Raad daarentegen is wel een 
Europese instelling. Hij zet de Europese 
koers uit en geeft impulsen voor het te 

voeren beleid. Hij bestaat uit de staats-
hoofden en regeringsleiders van de 
lidstaten, de Voorzitter van de  Europese 
Commissie, en de “Voorzitter van de 
Europese Raad”, een functie die het 
Verdrag van Lissabon heeft ingevoerd. 
De eerste Voorzitter - of “President 
van Europa” - is de Belg Herman Van 
Rompuy. Hij heeft een mandaat van 2,5 
jaar dat één keer verlengd kan worden. 
Hij brengt regelmatig verslag uit aan het 
EP. Ook de hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlandse zaken  en veiligheidsbeleid 
is van nabij betrokken bij de activiteiten 
van de Europese Raad.

Europese instellingen I

Als rechtstreeks door het volk verkozen 
instelling wil het Europees Parlement 
zo toegankelijk mogelijk zijn. Vrijwel alle 
vergaderingen in het EP zijn openbaar en 
kunnen door individuele bezoekers worden 
bijgewoond. Uiteraard kunnen enkel de 
EP-leden zelf er het woord voeren.

Ook de contactgegevens van de EP-leden, 
de namen van hun parlementaire mede-
werkers, hun activiteiten (parlementaire 
vragen, verslagen, tussenkomsten in de 
plenaire...) en de opgave van hun finan-
ciële belangen zijn openbaar en staan op 
de infofiche van elk parlementslid op de 
website van het EP.

Nagenoeg alle documenten van het Parle-
ment zijn openbaar. Op de website zijn 
een onlinedocumentenregister en een 
aanvraagformulier voor oude documenten 
beschikbaar. De weigering om een docu-
ment of een deel ervan vrij te geven moet 
telkens gemotiveerd worden. Weigering 
is uitzonderlijk en de redenen zijn in een 
Europese wet vastgelegd. De aanvrager 
heeft recht op een antwoord binnen de 
twee weken en in de officiële EU-taal van 
zijn keuze.

Openbaarheid

De ontstaansgeschiedenis van het Euro-
pees Parlement gaat terug tot 1958, 
maar pas in 1979 werden de leden voor 
het eerst rechtstreeks verkozen. Dit 
maakt het EP uniek onder de Europese 
instellingen. Als enige door de bevolking 
democratisch verkozen instelling heeft 
het Europees Parlement dus de grootste 
“democratische legitimiteit”.

Zolang er geen Europese kieswet 
bestaat, organiseert elke lidstaat de 
Europese verkiezingen volgens zijn 
eigen kieswet. Er zijn om de vijf jaar 
 Europese  verkiezingen, telkens gespreid 

over enkele dagen in juni. De eerste 
uit slagen mogen pas bekendgemaakt 
worden na de sluiting van alle kies-
bureaus in de lidstaat waar het laatst 
gestemd wordt. De verkozen EP-leden 
hebben een mandaat voor 5 jaar. Tot 
2014 telt het EP 754 leden, daarna 751, 
het aantal dat in het Verdrag van Lissa-
bon is vastgelegd.

De Europese verkiezingen van 2009 
vonden van 4 tot 7 juni plaats in 27 
lidstaten. Slechts in 4 daarvan - België, 
Cyprus, Griekenland en Luxemburg - 
was er stemplicht.

Europese verkiezingen 

De methode-d’Hondt - genoemd naar 
de Belgische jurist en wiskundige Victor 
d’Hondt die ze in 1882 uitwerkte - is een 
berekeningswijze om na  verkiezingen de 
zetels zodanig aan de politieke partijen 
toe te wijzen dat de wil van de kiezer 
maximaal wordt gerespecteerd. Ze 
wordt niet alleen in België, maar ook in 
tal van andere landen toegepast. Na de 
 Europese verkiezingen van juni 2009 
pasten 13 van de 27 lidstaten uitsluitend 
de methode-d’Hondt toe voor de toewij-

zing van de zetels in het  Europees Parle-
ment aan de partijen. 4 lidstaten maakten 
gedeeltelijk gebruik van de methode.

De methode-d’Hondt kent vele 
toe passingen.   Het EP gebruikt ze zelf 
onder meer om zijn commissies en 
delegaties politiek evenwichtig samen 
te stellen en om de spreektijd die Euro- 
parlementsleden in vergaderingen krij-
gen af te stemmen op de grootte van 
hun fractie.

Methode-d’Hondt

Tijdens zijn plenaire vergaderingen 
ontvangt het Europees Parlement 
regelmatig personaliteiten zoals staats-
hoofden en regeringsleiders, koningen 
en religieuze leiders uit alle wereld delen. 
Die spreken de vergadering dan toe 
tijdens een “plechtige zitting”. In mei 2010 
was de eregast Joe Biden, vicepresident 
van de Verenigde Staten. Hij bracht een 
tegenbezoek aan het EP nadat hij kort 
daarvoor EP-Voorzitter Jerzy Buzek in 
Washington had ontvangen. Bij die gele-
genheid werd het Verbindings bureau 

tussen het EP en het Amerikaanse 
Congres - het eerste bureau van het EP 
buiten de EU - plechtig geopend.

Jaarlijks staat de plechtige zitting van 
december in het teken van de uitreiking 
van de Sacharovprijs voor de vrijheid van 
denken. De laureaat spreekt dan het EP 
toe. Soms is dat onmogelijk, omdat hij 
of zij gevangen zit of het land niet mag 
verlaten om de prijs in ontvangst te 
nemen.

Plechtige zitting 

Het Europees Parlement, dat zelf demo-
cratisch verkozen is, hecht uiteraard 
groot belang aan de mensenrechten, de 
rechtsstaat en de democratie overal ter 
wereld. Het is bijgevolg vaak als waar-
nemer aanwezig bij verkiezingen of refe-
renda in derde landen om na te gaan of 
alles correct verloopt.

Een “coördinatiegroep” van 13 EP-leden 
doet voorstellen voor waarnemings -
missies aan de Conferentie van Voor-
zitters (dit zijn de EP-Voorzitter en alle 
fractievoorzitters), die erover beslist. 
In de loop der jaren is verkiezings-
waarneming door het EP steeds belang-

rijker  geworden. Alleen al tijdens de 
zittingsperiode 2004 - 2009 waren er 
meer dan zestig waarnemingsmissies. 
Uiteraard werkt het EP daarbij telkens 
nauw samen met de Raad en de Euro-
pese Commissie en met andere organi-
saties, waaronder de Raad van Europa.

Sinds 2008 heeft het EP een Bureau 
voor de bevordering van de parlemen-
taire democratie, een dienst die steun 
en expertise biedt aan parlementen in 
nieuwe en opkomende democratieën 
buiten de EU. Dit Bureau is ook van 
nabij betrokken bij de follow-up van 
verkiezingswaarnemingsmissies.

Waarnemingsmissies 

Hoe meer inwoners een lidstaat heeft, 
hoe meer leden ze naar het Europees 
Parlment afvaardigt. Dankzij een zekere 
oververtegenwoordiging kunnen de 
kleine en middelgrote landen genoeg 
invloed uitoefenen. Zo heeft België 
22 Europarlementsleden voor 10 
miljoen inwoners. Duitsland zou dan 
verhoudings gewijs recht hebben op 
zeker 180 leden, maar heeft er in feite 99. 

Bij de Europese verkiezingen van juni 
2009 werden in 27 landen in totaal 736 
kandidaten verkozen. Enkele maanden 

later trad het Verdrag van Lissabon in 
werking. Dat legt het aantal EP-leden 
definitief vast op 751. Enkele lidstaten 
krijgen er dus 1 of enkele zetels bij. Alleen 
Duitsland verliest er 3, maar omdat 
reeds 99 Duitsers verkozen waren, mag 
het die 3 zetels tijdelijk behouden, tot 
de volgende Europese verkiezingen in 
2014. Bij gevolg zal het EP tot 2014 geen 
751, maar 754 leden tellen. Vanaf 2014 
worden het er effectief en definitief 751. 
Telkens als nieuwe landen toetreden, 
zullen zetels moeten worden “ingeleverd” 
voor de nieuwkomers.

Zetelverdeling
Commissies en delegaties van het Euro-
pees Parlement houden regelmatig 
hoorzittingen met experts over de meest 
uiteenlopende kwesties. Zo kunnen ze 
zich bij hun werk laten inspireren door 
diverse invalshoeken van deskundigen.

Een apart soort hoorzittingen zijn die 
met de kandidaat-commissarissen die 
door de regeringen van de lidstaten zijn 
voorgedragen om te zetelen in de Euro-
pese Commissie, die zoals het EP om de 
vijf jaar vernieuwd wordt. De Commis-
sie kan niet beginnen werken voordat 

elke kandidaat-commissaris is gehoord 
door het Europees Parlement. Zo’n hoor-
zitting is geen formaliteit, maar een heus 
examen met een spervuur van vragen dat 
enkele uren duurt. Gezien het politieke 
belang van deze hoorzittingen is de pers-
belangstelling telkens massaal. Reeds 
enkele keren is een kandidaat “gezakt” 
voor zijn of haar examen. De lidstaat in 
kwestie moet dan een andere kandidaat 
voorstellen. Pas wanneer alle kandida-
ten door het EP geschikt zijn bevonden, 
kan de nieuwe Europese Commissie aan 
de slag.

Hoorzitting

Het Hof van Justitie van de EU ziet toe op 
de naleving van de Europese wetgeving. 
De Europese Rekenkamer waakt over 
de goede besteding van het Europees 
geld en brengt jaarlijks verslag uit aan 
het Europees Parlement. Beide instel-
lingen zijn in Luxemburg gevestigd. Ook 
de Europese Centrale Bank in Frankfurt, 
die de stabiliteit van de euro in het oog 
houdt, is een Europese instelling.

Verder zijn er een reeks Europese 
 organen en agentschappen die zich 
met specifieke materies bezighouden. 
De bekendste Europese organen, die 

zich vlakbij het EP in Brussel bevinden, 
zijn het Economisch en Sociaal Comité, 
dat het middenveld, de werkgevers en 
de vakbonden vertegenwoordigt, en het 
Comité van de Regio’s, dat de regionale 
en plaatselijke overheden een stem geeft. 
Zij hebben een raadgevende functie.

Europese agentschappen zijn actief op 
een zeer specifiek domein. De meeste 
zijn niet in Brussel, maar elders in de EU 
gevestigd. Een voorbeeld is het Euro-
pees centrum voor de ontwikkeling van 
de beroepsopleiding (CEDEFOP) in het 
Griekse Thessaloniki.

Europese instellingen II
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Een zittingsperiode of legislatuur is de 
periode van vijf jaar tussen twee Euro-
pese verkiezingen. De ambtstermijn van 
de Europarlementsleden bedraagt bijge-
volg 5 jaar. Tot de eerste rechtstreekse 
verkiezingen in 1979 bestond het Euro-
pees Parlement uit parlementairen van 
de lidstaten. Vanaf het eerste recht-
streeks verkozen parlement (1979-1984) 
is er sprake van zittingsperiodes. Met de 
Europese verkiezingen van 2009 begon 
dus de zevende zittingsperiode, die tot 
de Europese verkiezingen in 2014 loopt.

Een archief op de EP-website geeft 
toegang tot een alfabetische lijst van alle 

politici die sinds de eerste verkiezingen 
in 1979 op enig moment lid van het EP 
zijn geweest, met volledige info over de 
functies die ze in het EP hebben bekleed.

De Voorzitter van het EP wordt tijdens 
de eerste “constituerende” vergadering 
van een nieuw verkozen parlement door 
de EP-leden zelf verkozen voor tweeën-
half jaar. Halverwege de legislatuur zijn 
er nieuwe voorzittersverkiezingen. Een 
EP-Voorzitter is herkiesbaar, maar tot 
dusver is nog geen enkele Voorzitter 
herverkozen.

Zittingsperiode



PrijzenPlenaire vergadering
De plenaire of voltallige vergadering 
brengt alle leden van het Europees 
 Parlement samen in Straatsburg of Brus-
sel. Ze debatteren en stemmen er over 
de dossiers op de agenda, die grondig 
door de commissies en de fracties zijn 
voorbereid. Elke plenaire vergadering 
levert een aantal “aangenomen teksten” 
op die het officiële standpunt van het EP 
weergeven.

Het voltallige EP vergadert jaarlijks twaalf 
keer vier dagen in Straatsburg. Daar 
komen nog een aantal plenaire verga-
deringen van twee dagen in Brussel bij, 
de “minizittingen”. Ze zijn nodig om het 

steeds grotere aantal dossiers tijdig op 
de agenda te krijgen. De toenemende 
werkdruk is het directe gevolg van de 
sterke uitbreiding van de macht van het 
 Europees Parlement, vooral sinds de 
jaren negentig. Regelmatig wordt tot zeer 
laat in de avond vergaderd.

Tijdens elke plenaire is er ook een 
Vragenuur aan de Raad en de Euro-
pese Commissie en een debat over de 
mensenrechten in diverse landen. Af 
en toe vergaderen ook commissies en 
delegaties in de week van de plenaire 
vergadering.

Talen
Elk land dat toetreedt tot de Europese 
Unie deelt mee welke zijn officiële talen 
zijn. Die worden dan automatisch ook offi-
ciële talen van de EU. In 2010 waren 27 
lidstaten samen goed voor 23 officiële 
talen. Het motto van de EU is “Eenheid 
in verscheidenheid”. Een aspect  daarvan 
zijn de verschillende talen. Elk Euro-
parlementslid mag zich in een officië-
le taal uitdrukken. De inwoners van de 
EU kunnen in de officiële taal van hun 
keuze communiceren met de Europese 

 instellingen. Ook de EU-wetgeving en 
andere Europese documenten zijn door-
gaans in alle officiële talen beschikbaar. 
Dat geldt ook voor de meeste informa-
tie op de  website van het Europees 
Parlement.

De jaarlijkse kosten van deze meertalige 
communicatie blijven mede dankzij een 
gedragscode voor het aanvragen van 
vertaling en vertolking beperkt tot minder 
dan 1% van de EU-begroting.

Begroting
Het Europees Parlement en de Raad 
stellen samen de begroting van de EU 
vast. Zij moeten daarbij een plafond van 
jaarlijkse uitgaven binnen een “meer jarig 
financieel kader” respecteren. Sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon in december 2009 heeft het 
EP medezeggenschap over de gehele 
EU-begroting. Tot dan had de Raad het 
laatste woord over de landbouwuitga-
ven, die zowat 40% van de begroting 
uitmaken.

In tegenstelling tot wat velen denken, 
gaat slechts 6% van de EU-begroting 

naar administratieve uitgaven van de 
Europese instellingen, zoals de kosten 
voor gebouwen en de uitbetaling van 
lonen.

De Europese Commissie is verantwoor-
delijk voor het Europees beleid en dus 
ook voor de correcte besteding van het 
Europees geld. De Europese Reken-
kamer controleert de uitgaven en brengt 
jaarlijks verslag uit. Het EP bestudeert dit 
verslag en geeft de Europese Commis-
sie en andere instellingen al dan niet 
een goed rapport. Dit staat bekend als 
het “verlenen van kwijting”.

Medebeslissing
Medebeslissing betekent dat het Euro-
pees Parlement en de Raad samen 
beslissen over de Europese wet geving 
die de Europese Commissie voorstelt. 
Met het Verdrag van Lissabon is het 
aantal beleidsdomeinen waarvoor mede-
beslissing geldt van 44 tot 85 uitgebreid. 
De vroegere “medebeslissings procedure” 
heet voortaan dan ook “gewone 
wetgevingsprocedure”. 

Deze procedure omvat hoogstens drie 
“lezingen” door het Parlement. Een lezing 
is de behandeling van een wettekst.

Bij gebrek aan akkoord na twee lezingen 
gaat het voorstel naar een “bemidde-
lingscomité”. Intensief informeel overleg 
tussen Commissie, Parlement en Raad 
- ook “triloog” genoemd - is daarbij heel 
belangrijk. Het door het comité uitgewerk-
te compromis gaat vervolgens voor een 
derde en laatste lezing naar het Parle-
ment. Als het de tekst verwerpt of als het 
comité geen compromis kan voorleggen, 
dan is er geen Europese wet en moet 
de Europese Commissie met een nieuw 
voorstel komen.

Het Europees Parlement heeft een 
subcommissie die zich speciaal met de 
mensenrechten bezighoudt. Mensen-
rechten komen tijdens elke plenaire zitting 
ter sprake. De plenaire vergadering van 
december - 10 december is de internatio-
nale mensenrechtendag – staat elk jaar in 
het teken van de mensenrechten. Het EP 
bespreekt dan het jaarlijks verslag over 
de mensenrechten in en buiten de EU en 
reikt zijn Sacharovprijs uit.

Sinds 1988 gaat de jaarlijkse Sacharov-
prijs van het EP voor de vrijheid van 
denken - genoemd naar de sovjet-
dissident Andrej Sacharov - naar één 

of meer personen of organisaties die 
zich bijzonder hebben ingezet voor de 
vrije meningsuiting, vaak ten koste van 
hun eigen vrijheid. Nelson Mandela en 
(postuum) Anatoli Marchenko kregen de 
eerste Sacharovprijs.

In overeenkomsten tussen de EU en 
andere landen - die altijd de instemming 
van het EP vereisen - staat sinds 1995 
een mensenrechtenclausule. Die houdt in 
dat de overeenkomst kan worden opge-
schort in geval van grove schending van 
de mensenrechten. Het EP houdt mee de 
vinger aan de pols.

Mensenrechten

Fracties
Bijna alle Europarlementsleden zijn 
lid van een fractie of “politieke groep”, 
waarbij niet hun nationaliteit, maar hun 
politieke overtuiging bepaalt tot welke 
fractie zij toetreden. Een fractie in het 
Europees Parlement herbergt dus 
vaak een groot aantal nationaliteiten en 
 nationale of regionale politieke partijen 
die in het EP “elkaar vinden”.

Voor de vorming van een fractie zijn 
 minimum 25 leden uit minstens een 
 vierde van de lidstaten nodig.

Europarlementsleden kunnen maar lid 
zijn van één fractie. Zowel het aantal frac-
ties als hun benaming verschilt van legis-
latuur tot legislatuur. De fractievoorzitters 
hebben veel invloed en komen regel-
matig met de Voorzitter van het EP bijeen 
in de “Conferentie van Voorzitters” die de 
politieke werking van het EP stuurt.

Sommige Europarlementsleden kunnen 
of willen geen aansluiting vinden bij een 
fractie en worden “niet-ingeschrevenen” 
genoemd.

Bezoeken
Het Europees Parlement heeft een eigen 
bezoekersdienst die jaarlijks honderd-
duizenden bezoekers uit alle lidstaten 
en landen buiten de EU vertrouwd maakt 
met de enige Europese instelling waar-
van de leden rechtstreeks door de bevol-
king zijn verkozen. De meeste bezoeken 
vinden plaats in Brussel en Straatsburg, 
waar de leden vergaderen.

Bezoekersgroepen - die tijdig moeten 
reserveren - krijgen een uitleg over 
de rol en werking van het EP, gevolgd 
door een kort bezoek aan de plenaire 

vergader zaal. Vaak wordt een bezoek 
afgesloten met een ontmoeting met een 
Europarlementslid.

Uiteraard kunnen ook individuele bezoe-
kers terecht in het Europees Parlement. 
Zij kunnen op vaste tijden het EP bezoe-
ken. Voor hen is een audiovisuele rond-
leiding voorzien. Gedetailleerde info over 
bezoeken staat op de website.

De opening van een nieuw, volledig inter-
actief bezoekerscentrum wordt verwacht 
tegen eind 2011.

Infopoint / Infodoc
Het Informatiebureau van het Europees 
Parlement in België is gehuisvest in het 
geklasseerde voormalige Luxemburg-
station en ligt vlakbij het Europees Parle-
ment in Brussel waarmee het via een 
loopbrug verbonden is. Zijn ligging heeft 
tot gevolg dat niet alleen Belgen de weg 
naar het Informatiebureau vinden. Daarom 
heeft het Informatiebureau in België twee 
extra diensten: Infopoint en Infodoc.

Het Infopoint van het EP staat ten  dienste 
van een breed publiek. De bezoeker kan er 
terecht voor brochures en ander informatie-
materiaal over het Europees  Parlement, de 

overige Europese instellingen en de EU in 
het algemeen. Er is een ruim aanbod in alle 
officiële talen van de EU. 

Infodoc richt zich tot wie al een basis-
kennis over Europa heeft, maar een 
onderwerp wil uitdiepen of op zoek is 
naar zeer specifieke informatie over 
Europa. Die is vrijwel altijd op het inter-
net te vinden, maar de zoektocht is vaak 
niet evident. Infodoc biedt hier uitkomst. 
Het geeft ook “infosessies” in de vorm van 
een algemene presentatie of een cursus 
op maat over de portaalsite van de EU 
www.europa.eu en/of EU-databanken.

De uitreiking van prijzen is voor het 
Europees Parlement een manier om 
zijn  engagement op bepaalde domeinen 
kracht bij te zetten. Sinds 1988 wordt 
jaarlijks de Sacharovprijs voor de vrijheid 
van denken uitgereikt. Hij staat symbool 
voor het grote belang dat het EP hecht 
aan de mensenrechten.

Andere prijzen zijn van recenter datum. 
Met de LUX-prijs (van het Latijn “lux”, 
licht) wil het EP Europese filmproduc-
ties steunen. De winnende film wordt 
op kosten van het EP ondertiteld in alle 
 officiële talen van de EU, zodat hij in heel 
Europa bekeken kan worden.

De Europese Karel de Grote-prijs voor 
jongeren is een prijs die het EP samen 
met de Stichting Internationale Karel de 
Grote-prijs Aken uitreikt om het Euro-
pees bewustzijn bij jongeren te stimule-
ren. Jongeren uit de EU-lidstaten kunnen 
met een reeds lopend Europees project 
meedingen naar een geldprijs.

De Prijs voor de journalistiek en de Prijs 
van de Europese burger worden jaarlijks 
uitgereikt aan personen of organisaties 
die zich bijzonder voor de Europese inte-
gratie hebben ingezet.

Opendeurdag
9 mei is de Dag van Europa, de “natio-
nale feestdag” van de Europese Unie. 
Op 9 mei 1950 legde de toenmalige 
Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Robert Schuman een verklaring af die 
beschouwd wordt als de aanzet tot wat 
nu de Europese Unie is.

Rond die datum stellen alle Europese 
instellingen hun deuren open voor het 
grote publiek. Het Europees  Parlement 
doet dat in Brussel en Straatsburg. Verder 
organiseren ook de informatie bureaus 
van het EP in de overige  lidstaten evene-
menten op of rond 9 mei.

Op de opendeurdag kunnen bezoe-
kers vrij in en uit de gebouwen van het 
 Europees Parlement lopen. In de  plenaire 
vergaderzaal kunnen ze actief deel-
nemen aan debatten met EP-leden over 
actuele thema’s. Ook infostands van het 
informatiebureau in België, van andere 
diensten van het EP, van Europese poli-
tieke partijen en van andere Europese 
instellingen ontbreken niet. Daarnaast 
zorgen muziek, dans, kinderanimatie en 
dies meer voor een feestelijk tintje.

De functie van Europees Ombudsman 
bestaat sinds 1995. De Ombudsman 
behandelt uitsluitend klachten van onder 
meer individuele EU-burgers, bedrijven 
en verenigingen over wanbeheer door 
Europese instellingen, organen of agent-
schappen. Voorbeelden van wanbeheer 
zijn discriminatie, machtsmisbruik en de 
weigering om een antwoord of  informatie 
te geven.

De Ombudsman wordt na een hoorzitting 
benoemd door het Europees  Parlement 

en heeft een mandaat van vijf jaar dat 
verlengd kan worden. Hij oefent zijn 
ambt uit in Straatsburg en brengt jaar-
lijks verslag uit aan het EP over zijn activi-
teiten. De eerste Europese Ombudsman 
was de Fin Jacob Söderman. In 2003 
heeft de Griek Nikiforos Diamandouros 
het van hem overgenomen. Beiden 
waren daarvoor al ombudsman in hun 
land van herkomst geweest.

Europese Ombudsman

Subsidiariteitsbeginsel
In het Verdrag van Maastricht van 
1992 is voor het eerst sprake van het 
subsidiariteits beginsel. Dit betekent dat 
beslissingen het best worden genomen 
op het niveau dat zich er het meest toe 
leent. Europese wetgeving is bijgevolg 
maar relevant als ze een toegevoegde 
waarde heeft, m.a.w. op gebieden waar 
de lidstaten en regio’s zelf niet of onvol-
doende kunnen optreden.

Een voorbeeld is de richtlijn stedelijk 
afvalwater. Iedereen heeft recht op zuiver 
water dat aan een aantal kwaliteitsnormen 

voldoet. De consumenten, de gemeenten, 
de regio’s, de lidstaten en de Europese 
Unie moeten daarvoor elk hun specifieke 
verantwoordelijkheid opnemen. Rivieren 
en waterlopen kennen immers geen gren-
zen. Op Europees vlak leggen de Raad 
en het Europees Parlement normen vast. 
Nationale en/of regionale instanties stel-
len plannen op om de Europese normen 
te halen. Tenslotte zijn het de steden en 
gemeenten die verantwoordelijk zijn voor 
de rioleringen en afwateringen. De Euro-
pese Commissie ziet er op toe dat ieder-
een de normen daadwerkelijk respecteert.

Vergoedingen

Naast hun salaris hebben de Euro-
parlements leden - zoals hun collega’s 
in de nationale parlementen - recht op 
een aantal vergoedingen voor  gemaakte 
onkosten. De EP-leden mogen zelf hun 
parlementaire medewerkers kiezen, die 
door het EP (niet door de leden zelf) 
worden betaald op basis van een contract 
tussen het EP-lid en de medewerker. Het 
maandelijks bedrag hiervoor is beperkt.

Reiskosten (bijvoorbeeld om de  plenaire 
vergaderingen bij te wonen) worden 
vergoed op basis van de werkelijk 
gemaakte kosten en mits voorlegging 
van bewijsstukken. Er is ook een vaste 

dagvergoeding van ongeveer 300 euro 
voor het bijwonen van officiële vergade-
ringen. Ze dient onder meer om hotel- en 
verblijfskosten te dekken. De EP-leden 
krijgen deze vergoeding alleen als ze de 
officiële aanwezigheidslijst tekenen. De 
algemene onkostenvergoeding wordt 
gehalveerd als de Europarlementsleden 
onvoldoende aanwezig zijn op de plenaire 
vergaderingen.

Alle vergoedingen, inclusief de eraan 
verbonden voorwaarden en bedragen, 
staan vermeld op de website van het Euro-
pees Parlement.

Zetel

De vraag waar het Europees Parlement 
zijn officiële zetel moet hebben - de 
“zetelkwestie” - is zo oud als het EP zelf, 
dat in 1958 voor het eerst bijeenkwam, 
toen als “Europese parlementaire assem-
blee”. Het EP heeft sindsdien de lidstaten 
meermaals voorstellen gedaan, maar het 
duurde tot de Top van Edinburgh in 1992 
vooraleer de staatshoofden en regerings-
leiders de knoop doorhakten. De keuze 
viel op Straatsburg als symbool van de 
verzoening tussen Duitsland en Frank-
rijk na de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks 
vergadert het EP er twaalf keer plenair. 

Daar komen nog een aantal kortere 
plenaire vergaderingen in Brussel bij. 
Ook de parlementaire commissies, dele-
gaties en fracties vergaderen bijna altijd 
in Brussel. Het secretariaat-generaal van 
het EP is in Luxemburg gevestigd.

In het EP blijft de beslissing van 1992 
omstreden, mede omdat de maandelijkse 
verhuizing naar Straatsburg tijdrovend en 
duur is. Het zijn echter niet de EP-leden 
zelf, maar de staatshoofden en regerings-
leiders die beslissen waar het EP zijn offi-
ciële zetel heeft.

Europarlementsleden
Bij de Europese verkiezingen van juni 
2009 werden in 27 lidstaten 736 Euro-
parlementsleden verkozen. Zij vertegen-
woordigen samen ongeveer 500 miljoen 
Europeanen. De grootste lid staten 
hebben het grootste aantal leden, maar 
de kleine en middelgrote landen zijn 
enigszins oververtegenwoordigd, zodat 
zij voldoende op de beslissingen kunnen 
wegen.

België heeft in het Europees Parlement 
22 leden: 13 Nederlandstalige, 8 Frans-
talige en 1 Duitstalige. Alle EP-leden zijn 
verkozen voor vijf jaar en zijn lid van één 
of meer commissies of delegaties.

Europarlementsleden zetelen niet als 
nationale afvaardiging, maar treden 
nagenoeg allemaal toe tot een Europe-
se politieke fractie. Degenen die dit niet 
doen, zetelen als “niet-ingeschrevenen”.

Kenmerkend voor het EP is dat er geen 
meerderheid en oppositie is, zoals dat 
in nationale en regionale parlementen 
wel het geval is. Meerderheden kunnen 
wisselen naar gelang van het behandelde 
dossier. EP-leden hebben dus een grote-
re politieke autonomie en onderhande-
lingsruimte dan hun collega’s in nationale 
en regionale parlementen.

Gelijke kansen staan hoog op de agenda 
van het Europees Parlement, dat een 
aparte commissie voor de rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid heeft. De dienst 
Gelijkheid en Diversiteit van het EP maakt 
jaarlijks de balans op van de gendergelijk-
heid in het EP, zowel bij de EP-leden als in 
de administratie. In 2010 waren ongeveer 
35% van de EP-leden vrouwen. Verder 
waren 6 van de 14 ondervoorzitters van 
het EP en 40% van de commissievoorzit-
ters vrouwen. Bij de fractievoorzitters was 
er echter maar één vrouw. Opmerkelijk is 
dat het EP veel “vrouwelijker” is dan de 
nationale parlementen.

Ook buiten de fracties en commissies zijn 
EP-leden bezig met gelijke kansen en 
diversiteit. Zo bestaan er werkgroepen, 
onder meer voor de rechten van minder-
validen, holebi’s en Roma.

Ook de administratie van het EP maakt 
werk van vervrouwelijking, met name 
in leidinggevende functies. Zo waren 
in 2010 vier van de tien directeurs-
generaal vrouwen. De eerste werd in 
2004 benoemd.

Gelijke kansen

Prijzen


